
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصول المفيدة

 

  فضائل شهر شعبان وليلته المجيده في

 

 

  تأليف

 

  رحمة ربه الجواد  راجي   

 

 محمد حسن علوي الحداد 

 

  آمين لطف هللا به وبالمسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

السالم ونسأله تعالى أن يمن علينا بالمرام  الحمد هلل ذي الجالل واإلكرام الملك القدوس

والدين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي  وفوق المرام وبه نستعين على أمور الدنيا

وأدخلني برحمتك في عبادك  أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

 .الصالحين

 

إذا دنى األنصرام ونسألك اللهم حسن الختام ) ونعوذ باهلل من المالم وعثرات األقـالم

ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك  وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين( ربنا

شفيع األنام سيدنا محمد إمام كل إمام وعلى آله  من القوم الكافرين والصالة والسالم على

 .يوم يقوم الناس لرب العالمين الكرام وصحبه األعالم إلى يوم الدين

 

السديد وقصده الحميد أن أكتب ما تيسر عن  شار علي أخ عزيز عرفته برأيهوبعد فقد أ

كتبته عن معجزة اإلسراء والمعراج  فضائل شهر شعبان وليلة نصفه على غرار ما

وحظيت هذه الفكرة بالقبول وكتبت  ليقرأ في بعض المجالس التي تعقد في شهر شعبان

 .هذه الفصول

 

 

 الكريم إنه سميع عليم رؤف رحيم لها خالصة لوجههأسأل هللا أن ينفع بها وأن يجع

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

شهر لالحسان وجعله طليعة  الحمد هلل الذي اختص شهرشعبان بالعديد من المزايا

العظيمة ومواهبه  رمضان وموسما من مواسم الخير والغفران نحمده على نعمه

كل يوم هو في  واألرضالجسيمة فكم له علينا من نعم وإحسان )يسأله من في السموات 

 (.شآن

  

 

االستطاعة فيا خيبة من عصاه ويا  فتح لعباده أبواب الطاعة وحثهم على فعل الخير بقدر

جزاء اإلحسان إال اإلحسان(  بشرى من أطاعه بشراهم بالرحمة والفوز والرضوان )هل

فع مال وال ليوم المعاد يوم ال ين وأشهد أال إله إال هللا وحده الشريك له شهادة أدخرها

الزاد وبها النجاة من النار والفوز بالجنان  أهل وال أوالد إال من تزود بالتقوى فإنها خير

 (.)ولمن خاف مقام ربه جنتان

 

 

حبذا  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سبيل الهدى والخير سبيله فيا

إعالما  قديمه وتفضيلهمستقره ومقيله قال من أصدق القول قيله في بيان ما حصل به ت

  (.بأنه سيد األكوان )الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان

 

 

باقتفاء اآلثار  اللهم صل على نبينا المختار وآله األطهار وصحبه األخيار والتابعين لهم

المهاجرين  المتوجين بأفضل التيجان قول الملك الديان )والسابقون األولون من

  (.اتبعوهم بإحسان واألنصار والذين

 

 

سبهم وألحقنا بهم واجعلنا من حزبهم يا عظيم الجود  اللهم انفعنا بحبهم واعصمنا عن

 (.وإلخواننا اللذين سبقونا باإليمان واالمتنان )ربنا اغفر لنا

 

 

 

 



 

 

نيره عن فضائل شعبان وليلة نصفه التي خصها  وبعد فهذه نبذه مختصره تضم أخبارا

على آآلئه المتواترة وخيراته المتكاثرة التي ال  إحسانه ولطفه فله الحمدهللا بالمزيد من 

 (.ربكما تكذبان تدرك بالعد وال الحسبان )فبأي آالء

 

 

قومه فكم أوذي في  وجزى هللا نبينا محمدا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسوال عن

األديان) قال رب  نصر هللا به دينه على سائر ذات هللا فصبر وجاهد في هللا من كفرحتى

 (.احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان

 

 الظلم دياجير عنا به وجلى        نـعـمال أغـلـى بــه أوالنـا هللا

i العلم استفدنا منه        األمـمii خيـر به كان لقد حقا iاوالتعليمـ 

 

  صلوا عليه وسلموا تسليما

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الفصل األول

 

  في بيان بعض فضائل شهر شعبان

 

*** 
 

  . ومزايا فريدة لقد اختص هللا شهر شعبان المكرم بخصائص عديدة

البشر أنه قال )رجب  العلية إلى خير البرية فقد ورد في الخبر عن سيدفمنها: نسبته 

خير األنام تضفي  شهر هللا وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي( فإضافة هذا الشهر إلى

 .عليه مظاهر اإلجالل واإلكرام

ى هللا ولهذاكان صل، شهر ترفع فيه األعمال إلى هللا تعالى  أنه، ومن مزاياه التي تتوالى 

إن لم يصمه بالتمام ولما سئل  ،ويصوم منه معظم األيام م،يه وسلم يكثر فيه الصياعل

إنه شهر ترفع فيه األعمال إلى هللا وأحب أن يرفع  عليه الصالة والسالم عن ذلك قال

رجب شهر البذر  ،ار والسيربفي كتب األخ ر,عملي فيه وأنا صائم وورد في األث

بين الشهور  ،بهذا مكانة مبجله ورمضان شهر الحصاد فاحتل وشعبان شهر السقيا

  .المفضلة

وادخر العمل الصالح ليوم  ،إلى اكتساب المغانم وبادر ،فهنيئا لمن اغتنم هذه المواسم

 ،حين يحصد الثمر ،فطوبى لمن بذر ،يوم اللقيا والحصاد ،فاليوم بذر وال سقيا ،العظائم

حين  ،خسارة من أضاع الفرص ويا ،مقتدر في مقعد صدق عند مليك ،جنات ونهر

 .فما أشد حسرته ،فقد خسر صفقته ،يتجرع الغصص

  



 

i زمن في التفريط على ندمت        حاصدا وأبصرت تزرع لم أنت إذ i  البذر 

 

 ،قبل تصرم اآلمال ،ا لما بعد الموتوتزودوا صالح ،الفرص قبل الفوت فاغتنموا

 .يوم ال بيع فيه وال خاللقبل أن يأتي  من ،وانقضاء اآلجآل

 

 .واسلك بنا إليك طريقا سهله ،الغتنام المهله ووفقنا ،اللهم ايقظنا من نوم الغفلة

 

 

 السادات  ii سيد طريقة نسلك        الغفـالت  ii مـن ايقظنا رب يا

 وقويـمـاii محكمـا يتلواكتابـا        والحجرات   باألنفال جاء من

 

  صلوا عليه وسلموا تسليما

  عليه اللهم صل وسلم وبار ك

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الفصل الثاني

 

  في معجزة انشقاق القمر

 

*** 
 

 ،معجزة انشقاق القمر نوالتسليم عليه أفضل الصالة ،ومما اختص هللا به نبينا الكريم

ما جئت به يامحمد هو  إن كان ،في سفه وطيش ،فقد قالت قريش ،في هذا الشهر األغر

ورأوا ذلك رأي  ،وما إن أشار إليه حتى انشق نصفين ،فأمر القمر أن ينشق ،الحق

 .العين

بن مسعود ورواه اإلمام  وقد ثبت ذلك في روايات متواترة بأسانيد صحيحة من حديث

الرسول صلى هللا  أحمد والشيخان وغيرهم بطرق متقاربه، حاصلها:أن قريشا سألوا

فرقتين فقال لهم النبي  عليه وسلم أن يريهم آية فقالوا إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر

ا القمر فيها مستدير فدع صلى هللا عليه وسلم إن فعلت تؤمنوا قالوا نعم وكانت ليلة بدر

القمر أن ينشق فانشق  رسول صلى هللا عليه وسلم ربه أن يعطيه ما سألوا وأشار إلى

إليه الكفار فمسحوا  نصفين والرسول صلى هللا عليه وسلم ينادي إشهدوا إشهدوا فنظر

أعيننا فقال بعضهم  أعينهم ثم أعادوا النظر فمسحوا أعينهم ثم نظروا فقالوا سحر محمد

إلى السفار فإن  ا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم فانظروالبعض لو أن محمدا سحرن

فيخبرونهم أنهم رأوا  أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق فكانوا يتلقون الركبان

عماهم فيه من الغي  ذلك ومع هذا فقد تمادى القوم في الكفر والعناد ولم ينتهوا

 (.والفساد)ومن يضلل هللا فماله من هاد

 

 

 



 

المعجزة الوحيده فلقد أكرمه هللا بمعجزات عديدة ال تحد بحد وال تدخل  هذه هي وليست

  .تحت نطاق العد

 

 االحـجـار مــن وتسلـيـم        االشـجـارii طاعـة فمنهـا

i مـوثــق وضــب iصلـى المختار على        نـــاداه i iهللا 

 ـبـرالمـنii إلــى وجــاوزه        مــر لـمـا الـجـذع وحـن

i أن إلـى iصلـى المختار على        عادواسترضـاه i iهللا 

i أشـبـع بصـاع iأكـثــر أو ألـفــان وهـــم        العسـكـر 

i صلـى المختار على        يمنـاهii مـن المـاء وفاض iهللا 

 الـوثـبـهii واســـع جـــواد        صلـبـه بقـعـة فـي هـوى

i صلـى المختار على        أجــراهii طامـعـا سـراقـة iهللا 

 وانــقــادii أمـــره وسـلــم        اإلمــدادii يطـلـب ونـادى

i صلـى المختار على        القـــاهii مــن رد وعنـهـم iهللا 

 

i األضياف عن        معـبـدii أبـي مغنـى وسـل iوالمشهـد 

i صلـى رالمختا على        الـشـاه تـلـك قـصـة ومـا iهللا 

 األبـصـار ألـهـب بـكـف        الكفـارii رمـى بـدر وفـي

i صلـى المختار على        مرمـاهii بهـا يخطـئ ولـم iهللا 

 العـيـنii بــرء منـه بنفـث        السبطين أبي عيني وفي

i صلـى المختار على        عيـنـاه األذى تـشـك فلـم iهللا 

 عـادتii المصطفـى بكف        ـالــتسii قـتــادة وعـيــن

i فـيـا كانـت كمـا iصلـى المختار على        بـشـراه i iهللا 

i هجمـة بريـح iعلى قدارتدت        االحـزاب i iاألعقـاب 

i بـاألسـى وعــادوا iصلـى المختار على        واآله i iهللا 

 مـرأii مـن استشهـاد عـن        أخـبـرii قــد مـؤتـة وعـن

i صلـى المختار على        وهللاii ال لــجـــوال أبـــــا iهللا 

 

 



 

 

فقد سعد بها المؤمنون وزادتهم  ،والبراهين الناصعه ،هذه المعجزات الساطعه ومع

 وهم بأمرها ال ،وهلل في خلقه شئون ،بها المكذبون وزادتهم كفرا وطغيانا وشقي ،إيمانا

 .يعلمون

 

 

 ظــاهــرهii بـيـنـات وبمـعـجـزات        بـــاهــــرهii بـــــــآي أيــــــده هللا

 وسقـيـمـا ظامـئـا وأروى فشـفـى        الطاهره اليمين من الزالل فاض

 

 

 

  صلوا عليه وسلموا تسليما

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الفصل الثالث

 

  الحرام في تحويل القبلة إلى المسجد

 

*** 
 

 ،على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ،في هذا الشهر المكرم ،وأنعم ومما من هللا به

فعندما  ،فنال بذلك غاية المرام ،المسجد األقصى إلى المسجد الحرام تحويل القبلة من

 ،ألقى عليها نظرة الوداع ،من مكة المكرمه زادها هللا شرفا فى ،هاجر نبينا المصط

ألعلم أنك أحب البقاع إلى هللا ولوال أن أهلك أخرجوني منك  وهللا إني ،وقال بقلب ملتاع

المدينة المحببـه،طيبـة الطيبه،حتى استقبله أهلها بكل  ما خرجت ومـا إن وصل إلى

وينشدون في  ،يقولون في فرح وحبور ،بالترحيب والتأهيل ولهم زجل ،تكريم وتبجيل

 .بهجة وسرور

 الــــوداع ثـنــيــات مـــن        ــاعـلـيــنii الــبــدر طـلــع

i الـشـكـر وجـب iلـــلـــه دعـــــا مــــا        عـلـيـنــا iiداع 

i الـمـبـعــوث أيـهـا iالـمـطـاع بـاألمـر جـئـت        فـيـنــا 

 

فطاب له فيها  ،والتفوا حوله يفدونه باألنفس واألهل والمال ،أحسن استقبال استقبلوه

وقدكانوا يلقون بأيديهم إلى  ، أنجاهم هللا به من الهلكه ،أصحابه الكرام بين ،المقام

صلى  وأحبها رسول ،ربه أن يجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة ودعا ،التهلكة

 .إلينا المدينة كحبنا مكة أو اشد ب  وقال اللهم حب    ،ال يحد هللا عليه وسلم حبا

 

ومكث بضعة عشر  ،عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس في الصالة وقد أمر صلى هللا

قبلة أبيه  ،وكان يحب أن يؤمر بالتوجه إلى المسجد الحرام ،شهرا يتجه هذا االتجاه

فامتن هللا عليه بقوله )قد نرى تقلب وجهك  ،هذه منية يتمناها كانت ،إبراهيم عليه السالم

 (.ترضاها في السماء فلنولينك قبلة

 

 م،الحرا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ،وأنزل عليه في خير الكالم

 شرح له صدره ،وعين عنايته في كل حين ترعاه ،وهكذا كانت له مكانة عند مواله



 .ه من المواهب الحسان ما أوالهوأوال ،ورفع له ذكره،

 

 (وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا)

 

 

i مقـامـه األنـام خيـر iالمورود حوضه و اللواء وله        محـمـود 

 تسنيما حوضه من اسقنا رب        وفـودii الحساب يوم في تغشاه

 

 

 

  صلوا عليه وسلموا تسليما

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الرابع

 

  في فضل الصالة والسالم على سيد األكوان

 

  وأن آية الصاله عليه أنزلت في شعبان

 

*** 
 

 ،على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،في هذا الشهر المكرم ،وأنعم ومما من هللا به

حيث أنزل فيما  ،بها عليه التي أكرمه هللا بها ومن   ،والنعمة الجسيمة ،تلك المنة العظيمة

إن هللا ومالئكته يصلون على  ،وآمرا حكيما ،تعالى ولم يزل قائما عليما قوله ،أنزل إليه

 ..الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي يا أيها

 

فازداد  نانإنهانزلت في شهر شعب ،ذات الخير الكثير عن هذه اآلية ،قال علماء التفسير

 .برهان بذلك نورا على نور وبرهانا على

 

فإن شعبان  ،ورمضان شهر تالوة كالم العزيز الغفار ،فإذا كان رجب شهر االستغفار

في شهر  ال سيما ،فاستكثروا منها في كل آن ،شهر الصالة والسالم على النبي المختار

 .شهر الصالة والسالم على سيد ولد عدنان ،شعبان

 

أجرها مضاعف  ،على سيدنامحمد صاحب الخلق الكريم ،والتسليم ان الصالة وال يخفى

 .الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم وما يلقاها إال ،وخيرها عميم

 

سيد األنام أحاديث وآثار ومبشرات بما يترتب  وقد ورد في فضل الصالة والسالم على

ه وسلم من صلى علي صالة صلى هللا علي عليها من أسرار وأنوار من ذلك قوله صلى

 .هللا عليه بها عشرا

  

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبح  وعن أبي طلحة األنصاري

البشر قالوا يا سول هللا أصبحت طيب النفس يرى في  يوما طيب النفس يرى في وجهه

هللا له بها  ربي فقال من صلى عليك صالةكتب وجهك البشر قال أجل أتاني آت من

  ....عشر درجات ورد عليه مثلها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له



 

ولتكون أقرب منه  ،بذلك فرحا وأنسا تزدد ،فاكثر من الصالة على أطيب الناس نفسا

 .أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صالة ،فقد قال صلى هللا عليه وعلى آله الهداه ،مجلسا

 

وفي  ،تنال به الشفاعه قوي   وسبب ،هلل وطاعه  عليه وسلم عبادةوالصالة عليه صلى هللا

 .بي شفاعة أكثرهم علي صالة أولى الناس ،عن صاحب القدر المنيف ،الحديث الشريف

 

والفوز  ،األمور الباطنة و الظاهرة ومن فوائد الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم صالح

كعب رضي هللا عنه قال قلت يا  عن أبي بنفقد أخرج الترمذي  ،بسعادة الدنيا واآلخره

صالتي قال ما شئت قلت الربع  رسول هللا إني أكثر من الصالة عليك فكم أجعل لك من

وإن زدت فهو خير لك  قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت

 كلها قال إذن قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صالتي

غفران الذنب تكون  وفي ،تكفى همك ويغفر ذنبك وفي كفاية الهم تفوز في الدنيا بالسعادة

 .من الذين لهم الحسنى وزياده

 

صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك  وقال صلى هللا عليه وسلم من

 .يوم القيامة .وجبت له شفاعتي

 

الصالة فيه  أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي منوقال صلى هللا عليه وسلم:إن من أفضل 

 .فإن صالتكم معروضة علي

 .عنده فلم يصل علي وقال صلى هللا عليه وسلم البخيل من ذكرت

 .الجنة وقال صلى هللا عليه وسلم:من نسي الصالة علي خطئ طريق

نبيك  وعن عمر رضي هللا عنه الدعاء موقوف بين السماء واألرض حتى تصلي على

 .صلى هللا عليه وسلم محمد

 

 

 تغنموا البرية خير عل صلوا        وسلموا النبي هذا على صلوا

i وسلوا عليه صلوا iجـنـة بـذلـك تجـزوا        وترحمـوا iiونعيـمـا 

 

 

  ا عليه وسلموا تسليماصلو

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 

 



 

 

  الفصل الخامس

 

  في فضل ليلة النصف من شعبان

 

*** 
 

وقد ورد في فضلها  ،عظيم أجرها ،شعبان ليلة مباركة كثير خيرها إن ليلة النصف من

وكما يقرر علماء الحديث أن الحديث الضعيف يعمل به في  أحاديث يقوي بعضها بعضا

الواردة في فضل هذه الليلة المباركة قوله صلى هللا عليه  فضائل األعمال ومن األحاديث

من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فأن هللا ينزل فيها  وسلم )إذا كان ليلة النصف

الدنيا فيقول أال من مستغفر فاغفر له أال من مسترزق  لغروب الشمس إلى السماء

 .أال كذا أال كذا حتى يطلع الفجر افيهفأرزقه أال من مبتلي فأع

 

عنها أنها افتقدت رسول هللا صلى هللا عليه  ويروي عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا

فأخذتها الغيرة وظنت أنه ذهب إلى إحدى  وسلم ليلة من الليالي وكانت نوبتها

:اللهم إني بين يدي ربه يناجيه ويقول  صويحباتها فذهبت تلتمسه فوجدته يصلي ساجدا

منك ال أحصي ثناء عليك أنت  أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك

 ....كما أثنيت على نفسك

 

قال لها أكنت تخافين أن يحيف هللا عليك ورسوله،قالت بأبي أنت  لما انفتل من صالتهف

صلى  في حاجة نفسي وأنت في حاجة ربك فاستغفر لي..ثم قال لها وأمي يارسول هللا أنا

 : هللا عليه وسلم

 حميرا أما تدرين ما هذه الليلة هذه ليلة النصف من شعبان إن هلل عز وجل في هذه يا

 .الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم بني كلب

 

 

 

النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال إن هللا يطلع ليلة  وأخرج بن ماجه عن أبي موسى عن

 .قه إال لمشرك أو مشاحنخل النصف من شعبان فيغفر لجميع

 



بالبصره عليك بأربع ليال من السنة فإن  ويروي أن عمر بن عبد العزير كتب إلى عامله

رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر  هللا يفرغ فيها الرحمة إفراغا :أول ليلة من

 ...وليلة األضحى

 

يال : ليلة الجمعة هللا عنه بلغنا أن الدعاء يستجاب في أربع ل وقال الشافعي رضي

 ...ونصف شعبان والعيدين وأول رجب

 

بالصالة والذكر والدعاء وتالوة  فينبغي للمؤمن أن يجتهد في إحياء هذه الليالي المباركة

وأقل ما يحصل به األحياء أن تصلي  القرآن فمن أحياها أحيا هللا قلبه يوم يموت القلوب

العشاء في جماعة فكأنما قام  صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة ذلك أن من

كما جاء في الحديث  نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله

المباركة ومن زاد فهو خير  الشريف وهذا هو أقل القليل الذي يحصل به إحياء هذه الليلة

 ...األلباب له وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي

 

 

i ليلـة الشهـر هـذا فأفضل        مصلياii الشريف نصفال ليلة فقم i  نصفـه 

 بلطفه   الكريم المولى من لتحظى        مسارعـا فيها الخير بفعل وبادر

 

 

 

  دهركم نفحات أال فتعرضوا لها في أيامإن هلل 

 آماله فمن تعرض لها يوشك أن تناله وينال منها

 

 

 

i أن لـألبـواب الـقـرع ومـدمـن        بحاجته يحظى أن الصبر بذي أخلق iيلـجـا 

 

وإياكم والذنوب التي تمنع المغفرة وتحول  فتعرضوا لنفحات هللا في هذه الليلة المباركة

 .الدعاءدون قبول 

النفس والزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء فمن ابتلى  ومنها الشرك وقتل

عنه ويرجع إلى هللا بالتوبة واالستغفار فإنه تعالى يقبل التوبة عن  بشيء من ذلك فليقلع

 ...السيئات ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحا عباده ويعفو عن



الصالحة واغتنموها قبل أن يحال بينكم وبينها ) أن تقول نفس يا  فبادروا باألعمال

جنب هللا وإن كنت لمن الساخرين ..أو تقول لو أن هللا هداني  حسرتى على ما فرطت في

 (... لكنت من المتقين

i شعبـان شهـر وهذا        فيه أحسنت وما رجب مضى i  المبـارك 

 تـــدارك  ii تداركـهـا ـهـابحرمت        جهـال األوقـات ضيـع من فيا

 .الى هللا جميعًا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا

 

وزكنا بها جسما وقلبًا وروحا اللهم اقسم لنا في هذه الليالي  اللهم تب علينا توبة نصوحا

وبركاتها وأسرارها وأنوارها بأوفر الحظ والنصيب ربنا تقبل منا  المباركة من خيراتها

 .العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عإنك أنت السمي

 

 

i بـدر يـا هللا عليك صلى iغصن فوق يمن طير ما        الهـدى iiغـردا 

i يـحــه بـمــد متـرنـمـا        شدى شاد ما واألصحاب واآلل iترنـيـمـا 

 

 

 

  صلو عليه وسلموا تسليما

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الفصل السادس

 

  في قصة مالك بن دينار وتوبته

 

  الرؤيا التي رآها في ليلة النصف من شعبان بسبب

 
ثم  منهمكا على شرب الخمر سئل مالك بن دينار عن سبب توبته فقال كنت شرطيا

المسكر بين يدي جاءت  رزقت بنتا أحبتني وأحببتها وألفتني وألفتها وكنت إذا وضعت

فحزنت عليها حزنا شديدا  إلي وجاذبتني عليه وأراقته على ثوبي فلما بلغت سنتان ماتت

أصلي تلك الليلة  فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثمال ولم

وبعثرت القبور  منامي كأن القيامة قد قامت ونفخ في الصورالعشاء االخرة فرأيت في 

ما يكون قد  وحشر الخالئق وأنا معهم فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا ثعبان أعظم

فلم يستطع  فتح فاه مسرعا نحوي وإذا شيخ نقي الثوب طيب الرائحة يريد أن يمنعه عني

فستنصرك  ن فإن كان لك فيه وديعةفقال لي إذهب إلى ذلك الجبل فإن فيه ودائع المسلمي

ناداهم ملك  فلما نظرت إلى الجبل هرولت إليه والتنين من ورائي حتى إذا اقتربت منه

أنا بابنتي  أشرفوا لعل لهذا فيكم وديعة تنجيه من عدوه فأشرفوا فوجا بعد فوج وإذا

ر كرمية نو أشرفت معهم فلما رأتني قالت أبي وهللا أبي وهللا فوثبت إلى في كفة من

بلحيتي  السهم وأشارت إلى التنين فولى هاربا ثم أجلستني وقعدت في حجري ثم أخذت

الحق( فبكيت  وقالت يا أبتي )ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا وما نزل من

خبر التنين  وقلت يابنيه أنتم تقرأون القرآن فقالت يا أبتي نحن أعرف به منكم قلت ما

السوء  ي والشيخ الذي حاول منعه فلم يستطع قالت أما التنين فإنه عملكالذي طاردن

فلم  قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم وأما الشيخ الضعيف فهو عملك الصالح أضعفته

 .يقدر أن يكفه عنك
أطفال المسلمين قد أسكنا فيه ننتظركم  لت يا بنيه ماذا تصنعون في هذا الجبل قالت نحنق

 .فنشفع لكم تقدمون علينا

من نومي فزعا ولما أصبحت فارقت رفاق السوء وكسرت آنية الخمر  قال فانتبهت

 .وتبت إلى هللا تعالى

النفحات  هذا هو مالك بن دينار هبت عليه نسمة من تلك النسمات وتداركته نفحة من تلك



حتى  فنقلته من البعد إلى القرب ومن الشقاوة إلى السعادة ومن المعصية إلى الطاعة

 صار مضرب األمثال في العبادة والزهد والورع.كان يصلي العشاء ثم يقرب رغيفه

 ويفطر عليه بعد إفطاره على الماء أول الوقت ثم يقوم يصلي يبيت لربه ساجدا قائما

وكلما صلى ركعتين أخذ بلحيته وقال: اللهم إذا جمعت األولين واآلخرين فحرم شيبة 

 بن دينار على النار مالك

 .يزال يصلي ويدعو حتى يطلع الفجر فال

بيته فأخذ مصحفه وسجادته وقال مالي فيه إال هذا ما أبالي إذا احترق..  وقع حريق في

 .األثقال هلك أصحاب

شيئ فيها قيل ما هو  ومن كالمه رحمه هللا : خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب

 .يا أبا يحيى قال معرفة هللا عز وجل

 .كان األبرار يتواصون بثالث سجن اللسان وكثرة االستغفار والعزلة : ه هللاوقال رحم

 (.من العمل أال يقبل أشد من العمل )إنما يتقبل هللا من المتقين وقال الخوف

هللا عبدا قال لنفسه:ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا )أي يحاسبها( ثم  وقال : رحم

 .حانه وتعالى وكان لها قائداثم ألزمها كتاب هللا سب زمها ثم خطمها

i غيـر فلغـو سواهـم ومـا        ذكروا وإن عدوا أن القوم أولئك i  معـدود 

 اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان والتجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا ربنا

 .إنك رؤف رحيم

 

 

 والدنى دينا األحوال لنا أصلح        المـنـىii بلغنـا يارحمـن رب يـا

 التكريمـاii بـه نلنـا بالمصطفـى        لنـاii وأحبابـا اجمعنـا الجنة في

 

 

  تسليماصلوا عليه وسلموا 

  عليه اللهم صل وسلم وبارك

*** 



 

  واألخير الفصل السابع

 

الصالح يؤتى بها ليلة النصف من  في أدعية مأثورة عن السلف

  شعبان

 

*** 
 

  .بنية طول العمر مع التوفيق للطاعة األولىثالثا ( ) تقرأ سورة يس

  .وبنية الحفظ من اآلفات والعاهات بنية دفع البالء الثانية

  .الخاتمة في خير ولطف وعافية بنية االستغناء عن الناس وبنية حسن الثالثة

  : وكلما قرأ يس قرأ معها هذا الدعاء المبارك

*** 

 

واإلكرام ياذا الطول واإلنعام ال إله إال أنت  اللهم يا ذا المن وال يمن عليه ياذا الجالل

ن كنت كتبتني عندك في أم الخائفين اللهم إ ظهر الالجين وجار المستجيرين ومأمن

علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي  الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا

أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا  وحرماني وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في

لسان نبيك المرسل )يمحو هللا ما  للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على

 (.ويثبت وعنده أم الكتاب يشاء

 

األعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر  إلهي بالتجلي

أن تكشف عنا من البالء ما نعلم وماال نعلم إنك أنت األعز األكرم  حكيم ويبرم نسألك

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على

 

 

 

 



 دعاء آخر

 

إليك ماال يخفى عليك وأسألك ماال  عليك وإحسانك قربني إليك أشكوإلهي جودك دلني 

كرب المكروبين فرج عني ما أنا  يعسر عليك إذ علمك بحالي يكفي عن سؤالي يا مفرج

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك  فيه. ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

 .ننجي المؤمنين

 

  الحسن بن الحبيب عبدهللا بن علوي الحداد دعاء مبارك للحبيب

 شعبان يقرأ ليلة النصف من

 

وأمل معروفك وفضلك الطالبون  إلهي تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد

تمن بها على من تشاء من  ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وجوائز ومواهب وهبات

له العناية منك  من لم تسبقعبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتمنع وتحرم 

الذين سبقت لهم  فأسألك يا هللا بأحب األسماء إليك وأكرم األنبياء عليك أن تجعلني من

وهبة وعطية  منك العناية واجعلني من أوفر عبادك وأجزل خلقك حظا ونصيبا وقسما

تنشرها أو  في كل خير تقسمه في هذه الليلة أو مافي بعدها من نور تهدي به أورحمة

بالء ترفعه  رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو

األخالق وارزقني  أو معافاة تمن بها أو عدو تكفيه فاكفني كل شر ووفقني اللهم لمكارم

 .والنفاق العافية والبركة والسعة في األرزاق وسلمني من الرجز والشرك

 

عطف إذا  لى مريض غفلة شفته وإن لك نفحاتاللهم إن لك نسمات لطف إذا هبت ع

أنقذته  توجهت إلى أسير هوى أطلقته وإن لك عنايات إذا الحظت غريقا في بحر ضاللة

لمذنب  وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة

ة إذا وسعته وإن لك فضائل ونعما إذا تحولت لفاسد اصلحته وإن لك نظرات رحم

بها إلى غافل أيقظته فهب لي اللهم من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتي  نظرت

عطفك الوفي نفحة طيبة تطلق بها أسري من وثاق شهوتي والحظني  وانفحني من

مالحظة تنقذني بها وتنجيني بها من بحر الضاللة وآتني من  واحفظني بعين عنايتك

ها سعادةمن شقاوة واسمع دعائي وعجل إجابتي واآلخرة تبدلني ب لدنك رحمة في الدنيا

لي من كرمك وجودك الواسع ما ترزقني به اإلنابة إليك  واقض حاجتي وعافني وهب

وأهلني لقرع بابك للدعاء يا جواد حتى يتصل قلبي بما  مع صدق اللجاء وقبول الدعاء

تي ومطالبي واتخذك يا إلهي مفزعا وملجأ أرفع إليك حاج عندك وتبلغني بها إلى قصدك



إليك أمري ومناجاتي وأعتمد عليك في جميع  وشكواي وأبدي إليك ضري وأفوض

 .أموري وحاالتي يا خير مقصود وأكرم معبود

 

مكروه وال تقدر  اللهم إني وهذه الليلة خلق من خلقك فال تبلني فيها وال بعدها بسوء وال

بالتي هي أحسن  ني فيها إالعلي فيها معصية وال زلة وال تـثبت علي فيها ذنبا وال تبل

مخالفتك وال  وال تزين لي جراءة على محارمك وال ركونا إلى معصيتك وال ميال إلى

نظراتك  تركا لطاعتك وال استخفافا بحقك وال شكا في رزقك أسألك اللهم نظرة من

 ورحمة من رحماتك وعطية من عطياتك اللطيفة وارزقني من فضلك واكفني شر خلقك

اآلخرة  دين اإلسالم وانظر إلي بعينك التي ال تنام وآتنا في الدنيا حسنة وفيواحفظ علي 

 (.حسنة وقنا عذاب النار )ثالثا

 

من شعبان الشهر األكرم التي يفرق فيها كل أمر  إلهي بالتجلي األعظم في ليلة النصف

 (.)ثالثانعلم وماال نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم  حكيم ويبرم أكشف عنا من البالء ما

 

ما تعلم وأعوذبك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم  اللهم إني أسألك من خير

 .إنك أنت عالم الغيوب

 

إليك  اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب وال نعلم أمرا نختاره ألنفسنا وقد فوضنا

ووفقنا إلى  تناأمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فأرشدنا يا هللا وثب

على كل شيء  أحب األمور إليك وأحمدها لديك فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت

 .قدير وال حول والقوة إال باهلل العلي العظيم

 

 
 

  تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا

 

  لعالمينوسالم على المرسلين والحمدهلل رب ا سبحان ربك رب العزة عما يصفون

 

 

 

 

 


